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Diagnoza, która zmieniła ich życie
Na początku października, po prawie 

czterech latach od zakończenia chemioterapii, 
u Filipa Gondka nastąpił nawrót choroby, 
zdiagnozowano u niego ostrą białaczkę 
limfoblastyczną. Życie chłopca i całej 
rodziny wywróciło się do góry nogami – 
rezygnacja ze szkoły, izolacja od otoczenia, 
a także poddanie się agresywnej sterydo- 
i chemioterapii. Wszystko to spowodowało, 
że Filip podupadł na duchu.

Pojawiła się jednak nadzieja – jest nią nowy 
lek, który został stworzony z myślą o pacjentach 
chorujących na białaczkę nawrotową i oporną. 
Pieniądze na zakup medykamentu rodzina 
Filipa pozyskuje m.in. z 1% podatku. W pomoc 
włączyli się także mieszkańcy Rumi, którzy 
zorganizowali akcję charytatywną „Pomóżmy 
Filipowi pokonać białaczkę”.

otworzyli serca i portfele
Na potencjalnych darczyńców czekały w hali 

MOSiR m.in. występy iluzjonisty, akrobatów, 
rolkarzy i zespołów tanecznych. Nie zabrakło 
również licytacji charytatywnych, kiermaszu 
czy loterii. Organizatorzy pomyśleli także 

o rówieśnikach Filipa, przygotowując kącik 
zabaw oraz słodki poczęstunek. Łącznie na 
rzecz 8-latka udało się zebrać 25 tysięcy 
złotych.

Dodatkowa zbiórka dla Filipa odbędzie się 

podczas Jarmarku Świątecznego w Rumi, 
który potrwa od 13 do 15 grudnia w parku 
Starowiejskim, przy MDK-u. Więcej informacji 
na temat choroby i leczenia można znaleźć na 
stronie Fundacji Dzieciom (www.dzieciom.pl).
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Spraw chorym dzieciom radość

organizują festyn, 
by pomóc maćkowi
reDa | będą zbierać pieniądze na leczenie i rehabili-
tację 12-letniego maćka. mieszkańcy redy organizują 
festyn charytatywny.

„Pomaganie jest takie 
proste” - pod takim 
hasłem na terenie 
Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji 
w Redzie zorgani-
zowane zostanie 
wyjątkowe wydarze-
nie. Jego organiza-
torzy chcą pomóc 
12-letniemu Maćkowi 
Głodowskiemu, który 
dzielnie walczy o sa-
modzielność.

- Liczymy na Was, że licznie przybędziecie na tę im-
prezę, aby Maciek dostał najpiękniejszy prezent pod 
choinkę – zachęcają członkowie Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Jedynka” Reda. - Szukamy osób, które 
chciałyby przyłączyć się do organizacji wydarzenia. 
Mogłyby oddać gadżety na licytację lub zrobić stoiska 
sprzedażowe w zamian za datki dla Maćka.
W najbliższą niedzielę leczenie i rehabilitację Maćka 
będzie można wspierać na różne sposoby. Miłośnicy 
aktywności fizycznej będą mogli wziąć udział w biegu 
lub marszu nordic walking. Dodatkowo zorganizowane 
zostaną liczne licytacje, konkursy i pokazy. Organi-
zatorzy wydarzenia przewidzieli również atrakcje dla 
dzieci w postaci między innymi malowania buziek.
Wydarzenie Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 
Reda organizuje przy współpracy z Urzędem Miasta, 
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, radnymi oraz 
wolontariuszami. Swój udział w festynie zapowiedziała 
poseł Henryka Krzywonos-Strycharska.
WA

Pomorze | Ty też możesz sprawić radość dzieciom, przebywającym na oddziale onkologii i hematologii. Włącz się do 
akcji charytatywnej i przekaż dary, które Mikołaj wręczy najmłodszym pacjentom gdańskiego szpitala!

Pomagają 8-latkowi 
pokonać białaczkę

rumia | Aż 25 tysięcy złotych udało się zebrać podczas akcji charytatywnej „Pomóżmy Filipowi 
pokonać białaczkę”. Wydarzenie na rzecz 8-letniego mieszkańca Rumi odbyło się w niedzielę (24 
listopada) w hali MOSiR. 

Każdy z nas chciałby spędzić zbliżające 
się Święta Bożego Narodzenia w gronie 
najbliższych, by nasze dzieci znalazły wy-
marzone prezenty pod choinką. Jednak są 
dzieci, które nie będą miały szansy prze-
żywać Świąt w gronie najbliższych. Ich 
domem będzie szpitalne łóżko... 

Dlatego narodził się pomysł zorgani-
zowania akcji, która polega na zbiórce 
prezentów dla dzieci z oddziału onkolo-
gii i hematologii w Gdańsku. Organiza-
torzy chcieliby w ten sposób podarować 
dzieciom, z Oddziału Hematologii i On-
kologii UCK w Gdańsku trochę uśmie-
chu i proszą wszystkich o pomoc.

W grę wchodzą (przede wszystkim ze 
względu na warunki, w których przebywa-
ją dzieci) tylko nowe rzeczy. Mogą to być 
wszelkiego rodzaju gry, książki, książeczki 
(także książki interaktywne, szeleszczące, 
itp.), albumy, puzzle, zabawki (lalki, samo-
chodziki, klocki, itp.), artykuły plastyczne, 
kolorowanki. Czyli wszystko to, co może 
sprawić dzieciom radość. Dzieci przeby-
wające na oddziale są w różnym wieku, od 
noworodków aż do 18 roku życia, obecnie 
z przewagą dzieci w wieku do ok. 10 lat. 

- Prosimy o przekazywanie darów, ale 
zaznaczam, że nie mają to być żadne pacz-
ki już przygotowane – wyjaśnia Weronika, 
organizatorka akcji. - To my same będzie-
my to wszystko pakować w jednakowe to-
rebki od prezentów i w ten sposób podzie-
lone, aby każde dziecko miało zbliżoną 
wartość prezentu. 22 grudnia planujemy 

wybrać się w odwiedziny do dzieci i za-
nieść im te prezenty razem z Mikołajem. 

Miejsc zbiórki jest kilka: w Pelplinie 
(Bernardinum), Gdańsku, Gdyni (dzielni-
ce Karwiny i Cisowa) oraz bezpośrednio 
do organizatorek (po vezpośrednim usta-
leniu miejsca i terminu z nimi). W akcji 
biorą udział także przedszkola i szkoły.

Wstępnie zbiórka prowadzona jest do 10 
grudnia, ale organizatorki nie wykluczają 
przedłużenia jej do 13 grudnia. W weekend 
(14 i 15 grudnia) paczki będą pakowane, 
a kilka dni później dostarczone dzieciom.

Szczegóły można znaleźć w wydarze-
niu na Facebooku: facebook.com/event-
s/2477730729223960
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gDzie oDDać Dary?
pelplin 
Wydawnictwo Bernardinum, 
ul. Biskupa Dominika 11

gDaŃsk
Olivia Dental, 
Al. Grunwaldzka 492/1

gDynia
Sklep Zoologiczny Pies i Kot, ul. 
Leopolda Staffa 11f
Warsztat Urody, ul. Morska 228 c
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W Miejskim Domu Kultury w Rumi 
odbył się wernisaż malarski Teresy 
Uzdrowskiej pt. „Malowane marzeniami”. 
Podczas tego wydarzenia bohaterka wy-
darzenia została uhonorowana medalem 
„Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskie-
go”. Wyróżnienie zostało wręczone przez 
wicestarostę wejherowskiego Jacka Thiela 
i wiceprzewodniczącego rady powiatu 
Bogdana Tokłowicza.

Teresa Uzdrowska to artystka, malarka, 
poetka, znawczyni lokalnej historii. Pro-
motorka Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego w Wejherowie. 

Od 2012 r. piastuje funkcję Prezesa ,,Klu-
bu Plastyka im. Stefana Lewińskiego” przy 
ZKP w Wejherowie. Tajniki malarstwa 
zgłębiała w klubie ,,Kunszt” z Redy. Tema-
tyka jej prac jest różnorodna, począwszy 
od kwiatów po pejzaże czy portrety. Pra-
ce wykonuje najczęściej techniką olejną 
na płótnie. Uczestniczka wielu plenerów 
i wystaw, zarówno lokalnych, krajowych 
jak i międzynarodowych. 

Opracowała kronikę Szkoły Podstawo-

wej nr 5 w Wejherowie. Opisała ciekawą 
i niespotykaną historię figury Matki Bo-
skiej Królowej Polski w Śmiechowie. Z jej 
przekazów historycznych dotyczących 

Wejherowa korzystała Regina Osowicka. 
Wspomnienia artystki ukazały się w ,,Be-
dekerze Wejherowskim”. 

/raf/

fo
t. 

Po
w

ia
t w

ej
he

ro
w

sk
i

uznanie Dla pracowników 
socjalnych mops
wejherowo | praca, którą wykonuje pracownik socjalny, to coś 
więcej niż zawód. to trudna misja, poświęcenie, niesienie pomocy 
osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

Tegoroczne miejskie obchody 
Dnia Pracownika Socjalnego 
odbyły się w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Wej-
herowie. Podczas spotkania 
mówiono o trudach tego 
zawodu, tak potrzebnego, 
a często niedocenianego.
Swoje uznanie dla pracow-
ników socjalnych wyraził 
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa Arkadiusz Kraszkiewicz.
– W imieniu swoim i pre-
zydenta Wejherowa, na 
ręce pani dyrektor składa-

my słowa uznania za profesjonalizm, zaangażowanie i olbrzymie 
serce włożone w wypełnianie tej ważnej służby – mówił Arkadiusz 
Kraszkiewicz. - Każdego dnia, swoją ciężką pracą, niesiecie pomoc 
mieszkańcom naszego miasta, często najbardziej pokrzywdzonym 
i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Praca, którą na co 
dzień wykonujecie jest niezwykle trudna. Dlatego niech zawsze 
towarzyszy wam wdzięczność podopiecznych.
Jak powiedziała Anna Kosmalska, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wejherowie, ten dzień jest okazją do podzię-
kowania wszystkim pracownikom służb społecznych, którzy niosą 
pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji.
- Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby stwarzać odpowiednie 
warunki życia osobom potrzebującym – mówi Anna Kosmalska. - 
Dziękuję wszystlkim pracownikom za cały rok ciężkiej pracy, coraz 
cięższej pracy.
/raf/

Medal dla Teresy Uzdrowskiej

Zabezpiecz wodomierz

PoWiaT | Znana w całym powiecie wejherowskim malarka i poetka została uhonorowana medalem. 

PoWiaT | PEWIK przypomina o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń 
wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur.

W poniedziałek przy jednym z bloków 
na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie 
znaleziono trzy martwe koty.

- Podczas porannego spaceru z psem za-
uważyłam martwego, biało-czarnego kota 
– opowiada mieszkanka Wejherowa, która 
sprawę zgłosiła Straży Miejskiej. - Początko-
wo myślałam, że zwierzak został potrącony 
przez samochód, Ale tego samego dnia wie-
czorem znalazłam w tym samym miejscu, 
w pobliżu bloku nr 11, zobaczyłam kolejne 
dwa martwe koty. To z pewnością nie jest 
przypadek. Wróciłam do domu po worek, 
aby zabrać z trawnika martwe zwierzęta. 
Gdy odwróciłam martwe kotki okazało się, 
że każdy z nich ma ranę na głowie. 

Istnieje podejrzenie, że urazy powstały 
w wyniku strzału z broni pneumatycznej 
(popularnie zwanej wiatrówką). 

- Wpłynęło do nas zgłoszenie, że przy 
bloku na Osiedlu Kaszubskim leżą martwe 
koty  - potwierdza Zenon Hinca, komen-
dant Straży Miejskiej w Wejherowie. - My, 

zgodnie z procedurami, powiadomiliśmy 
o tym Zakład Usług Komunalnych w Wej-
herowie, który w takich przypadkach za-
biera zwierzęta do utylizacji. Gdy pracow-
nicy ZUK-u pojechali po te koty, okazało 
się, że prawdopodobnie są postrzelone. 
Sprawą zajmuje się więc policja. 

To najpewniej nie pierwszy przypadek 
strzelania do zwierząt na Osiedlu Kaszub-
skim. Jak informuje Stowarzyszenie Świat 
Zwierząt dla Zwierząt, w ubiegłym roku 
w wyniku postrzelenia z wiatrówki życie 
stracił kocur.

- O tych ofiarach [z ubiegłego roku 
i trzech martwych kotach znalezionych 
w tym tygodniu – przyp. red.] wiemy, ale 
może być ich więcej – piszą na facebooko-
wym profilu obrońcy zwierząt. - Wszyst-
ko to dzieje się w okolicach bloku nr 11. 
Niektórzy mieszkańcy twierdzą nawet, że 
wiedzą, kto urządza sobie polowania na te 
bezbronne istoty, ale milczą.

Sprawa miała zostać zgłoszona w środę 

na policję, ale formalnie takiego zgłosze-
nia jednak nie było. 

- Oficjalnego zawiadomienia o przestęp-
stwie nie otrzymaliśmy w tej sprawie – wyja-
śnia asp. sztab. Anetta Potrykus. - Natomiast 
w nocy ze środy na czwartek anonimowo 
ktoś naniósł taką informację na Krajową 
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. W chwi-
li obecnej trwa weryfikacja, która zgodnie 
z zasadami tej mapy może potrwać mini-
mum 7 dni. Dodam, że policjanci wiedzą 
o sprawie z doniesień medialnych. Ale jesz-
cze raz podkreślam: żadnego zawiadomie-
nia o przestępstwie nie otrzymaliśmy. 

Do tematu wrócimy, gdy policja zakoń-
czy pierwsze czynności lub gdy wpłynie 
oficjalne zawiadomienie o przestępstwie. 

- To trzeba jak najszybciej zakończyć! – 
alarmują przedstawiciele Stowarzyszenia 
Świat Zwierząt dla Zwierząt. - Ten potwór 
następnym razem może przecież trafić 
przechodzące dziecko!

/raf/

Z wiatrówką na koty
 WejheroWo | Koty na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie są zagrożone. Nieznany sprawca 
najprawdopodobniej urządza sobie polowanie na te zwierzęta. Co najmniej trzy zostały zabite.
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Obowiązek taki na odbiorców nakłada 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie tj. z dnia 8 kwietnia 2019 
r. „Usytuowanie wodomierza” mówi, że 
zestaw wodomierza głównego, na połą-
czeniu z siecią wodociągową, powinien 
być umieszczony w piwnicy budynku 
lub na parterze, w wydzielonym, łatwo 
dostępnym miejscu, zabezpieczonym 
przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz 
dostępem osób niepowołanych. W bu-
dynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej miejscem tym powinno być 
odrębne pomieszczenie. Pomieszczenie 
wodomierza powinno mieć zamknięte 
okienka piwniczne i drzwi a w przypad-
ku studzienek ocieplone włazy. Powinna 
w nich panować temperatura dodatnia.

PEWIK informuje, że w przypadku 
stwierdzenia przez służby PEWIK uszko-
dzeń urządzeń pomiarowych w wyniku 
zamarznięcia, odbiorca ponosi całość kosz-
tów związanych z ich usprawnieniem.

/raf/

Zrobiłeś ciekawe 
zdjęcie?

Wyślij do nas!
czytelnicy@expressy.pl
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krzysztof 
krzemiŃski,
burmistrz Redy

Zgodnie z założe-
niami rządowego 
Programu Wielo-
letniego Senior+ 
zapewnimy 
miejsce dostępu 

do dziennych usług opiekuńczych, co 
podbuduje kondycję społeczną najstarszej 
grupy mieszkańców Redy.

konkurs – tylko Do Dziś!
wejherowo | Dziś mija termin skłądania prac w konkur-
sie dla dzieci na najładniejszą ozdobę choinkową. 

Kończy się tegoroczny 
konkurs, ogłoszony przez 
prezydenta miasta Wejhe-
rowa, na ozdobę choinko-
wą dla dzieci z klas I - III 
szkół podstawowych oraz 
ośrodków szkolno-wycho-
wawczych w Wejherowie.
Prace należy dostarczyć 
w terminie do piątku, 29 
listopada br. do Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie, 

Plac Jakuba Wejhera 8, pokój nr 5.
Na ocenę wpływać będzie pomysł dzieci i atrakcyjność 
wykonanej ozdoby. Do wykonania ozdób choinko-
wych należy wykorzystać materiał wodoodporny np. 
plastik, metal, orzechy, suszone owoce, sznurek, pióra, 
skórę, korek, fizelinę, opakowania po jogurtach, folię 
aluminiową, puszki aluminiowe, taśmę pasmanteryjną, 
koronkę, klej wikol, lakier bezbarwny, farbę akrylową.
Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę 
konkursową.
Ozdoby oceni Komisja powołaną przez Prezydenta 
Miasta Wejherowa, a nagrody zostaną wręczone 6 
grudnia 2019 r. na placu Jakuba Wejhera.
Dodatkowych informacji udziela Urząd Miejski w Wej-
herowie, tel. 58 677 70 58.
/raf/
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Klub Seniora 
coraz bliżej
reda | Zakończyły się prace związane z utworzeniem Klubu Seniora. 
Obecnie trwa rekrutacja osób, pragnących korzystać z jego oferty. 

- Projekt „Senior+” jest adresowany do osób 
starszych, nieaktywnych zawodowo, szcze-
gólnie narażonych na wykluczenie społeczne, 
podopiecznych MOPS oraz osób samotnych 
- mówi Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza 
Redy. – Wszędzie przybywa ludzi wymagają-
cych wsparcia, którzy powinni korzystać z pro-
gramów społecznej aktywizacji, w tym także 
prozdrowotnych oraz edukacyjnych, kultural-
nych, oferty rekreacyjnej i opiekuńczej, w za-

leżności od stwierdzonych potrzeb – dodaje.
Utworzenie dziennego Klubu Seniora w Re-

dzie było możliwe dzięki dotacji z Programu 
Wieloletniego „Senior+” Edycja 2015-2020, 
którą miasto otrzymało na początku roku. 
Przyznane środki pozwoliły na kompleksową 
adaptację pomieszczeń znajdujących się na te-
renie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Nowo powstała placówka składa się z po-
mieszczenia wyposażonego m.in. w sprzęt 

RTV oraz komputer z dostępem do Interne-
tu, a także zaplecza kuchennego i sanitarnego. 
Redzkim seniorom oferowała będzie zajęcia 
kulturalne i rehabilitacyjno - ruchowe.

Pomocne w organizacji zajęć ruchowych 
i prozdrowotnych ma być funkcjonowanie 
Klubu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Nadto bezpośrednie sąsiedztwo 
Fabryki Kultury ułatwi dostęp do oferty kul-
turalnej i edukacyjnej. W pracę z seniorami 
oraz wymianę i współpracę międzypokole-
niową przewiduje się zaangażowanie młodych 
wolontariuszy. Klub ma być czynny przez kil-
ka godzin dziennie, w dni powszednie. Z pod-
opiecznymi będą pracować zatrudnieni w tym 
celu opiekunowie - animatorzy. 

Inwestycję związaną z utworzeniem dzien-
nego Klubu Seniora Urząd Miasta w Redzie 
realizuje we współpracy z Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej. Przyznana dotacja 
w wysokości 145 tys. zł stanowi 80 proc. kosz-
tów, pozostałe 20 proc., czyli nieco ponad 36 
tys. zł, pochodzi ze środków miasta. Pragnący 
korzystać z oferty nowej placówki do końca 
grudnia mogą zgłaszać się do pracowników 
socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Redzie.
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Nie przegap, 
już 6 grudnia 
mikołajkowy 
konkurs dla 
dzieci!

Więcej informacji:
Danuta Bieszke
tel: 660 731 138

Wejdź na nasz
portal!
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zachować pamięć
powiat | wychowankowie pzpo-w uczestniczyli w pol-
sko-niemieckim projekcie „zachować pamięć”.

Celem projektu była wy-
miana niemieckich uczniów 
Arnold-Gymnasium w Neu-
stadt z polskimi wychowan-
kami PZPOW w Wejherowie.
- Celem przedsięwzięcia 
było skonfrontowanie 
młodych ludzi z historią II 
wojny światowej w wymia-
rze polsko-niemieckim – 
mówi wicedyrektor Mariola 
Błaszczuk. 
Tematem tygodniowej 
wizyty była niemiecko-pol-
ska historia, a zwłaszcza 
czas II wojny światowej 

i narodowego socjalizmu. Uczestnicy podejmowali szereg 
aktywności, aby poznać swoją kulturę, język i codzienne 
życie rówieśników z wymiany. Służyły temu codzienne 
animacje językowe i gry integracyjne m.in. młodzież 
w grupach niemiecko-polskich zagrała w grę miejską 
w Gdańsku. Kolejne dni przeznaczono na warsztaty 
i wycieczki do miejsc pamięci narodowej. Uczestnicy 
odwiedzili Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum w Sztu-
towie oraz Lasy Piaśnickie.
Uczestnicy popływali w Aquaparku w Redzie. Spotkali 
się również z władzami powiatu wejherowskiego. Projekt 
zakończono rundą ewaluacyjną, podczas której uczestnicy 
podzielili się wrażeniami i doświadczeniami.
Wymiana współfinansowana była przez Starostwo 
Powiatowe, Dom Pojednania i Spotkań im. M. Kolbego 
w Gdańsku oraz Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzie-
ży. Całkowity koszt wyniósł 111 tys. zł. Koordynatorami 
byli Mariola Błaszczuk, wicedyrektor PZPOW oraz Jakub 
Garsta, koordynator i tłumacz.
(DD)

fot. Daria Dunajska

ReKlaMa U/2019/PR ReKlaMa U/2019/PR

Termowizyjna kamera 
trafiła w ręce strażaków
rumia | Poszukiwanie zaginionych, wybuch pieca czy filmowe udokumentowanie przebiegu 
akcji – w tych wszystkich przypadkach strażakom z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Rumi 
od niedawna pomaga termowizyjna kamera, którą ufundował urząd miasta.

Dym im niestraszny
Zakupiony sprzęt to kamera firmy Scott – 

model X380. Jest to zaawansowane techno-
logicznie, inteligentne urządzenie służące do 
obrazowania termicznego. Kamera została 
zaprojektowana do pracy w najtrudniejszych 
warunkach i umożliwia identyfikację najgoręt-

szego oraz najzimniejszego punktu w przeszu-
kiwanym obszarze.

– W codziennej służbie kamera używana jest 
zarówno podczas pożarów, w celu lokalizacji 
ognia lub lokalizacji rozgrzanych elementów, 
jak i w zadymionych pomieszczeniach, gdzie 
ułatwia odnalezienie osób poszkodowanych 

i pozwala ograniczyć zużycie wody, co diame-
tralnie zmniejsza szkody popożarowe – wyjaśnia 
kapitan Tomasz Ziarek z Komendy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Wejherowie.

technologia czyni cuDa
Jak podkreślają strażacy, X380 pozwala 

również na identyfikację najzimniejszych 
punktów, co sprawdza się podczas lokalizacji 
wycieku gazów sprężonych, takich jak po-
pularna mieszanina propan-butan. Ponadto 
kamera świetnie sprawdza się w otwartej 
przestrzeni podczas poszukiwania osób zagi-
nionych oraz umożliwia nagrywanie obrazu 
z prowadzonych działań. Nagrany w ten spo-
sób materiał filmowy może zostać wykorzy-
stywany w celach szkoleniowych.

Koszt kamery to 20 tysięcy złotych, zakup 
został w pełni sfinansowany ze środków 
urzędu miasta. W oficjalnym przekazaniu 
sprzętu uczestniczyli m.in. starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius, wicestarosta Jacek 
Thiel oraz przewodniczący Rady Miejskiej 
Rumi Ariel Sinicki. Urządzenie pozostanie 
na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej nr 2 w Rumi.
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Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 
1474) oraz art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. poz. 2096 z 2019r. 
ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 02.10.2019r. na wniosek Wójta gminy 
Szemud wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
- budowę drogi gminnej pn. „Przebudowa ulicy Klasztornej 

 w grabowcu, gm. Szemud” na terenie Gminy Szemud

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej: 
– obręb Szemud, działki nr ewid.: 852/1 (z podziału działki nr 852), 
854/1 (z podziału działki nr 854), 

B. działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy infrastruk-
tury drogowej lub technicznej:
– obręb Szemud, działki nr ewid.: 852/2 (z podziału działki nr 852), 
852/3 (z podziału działki nr 852), 854/2 (z podziału działki nr 854), 854/3 
(z podziału działki nr 854), 818

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właści-
we organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, 
zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości 
składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej 
sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych do-
wodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji 
kończącej postępowanie, która zostanie podjęta w terminie nie krót-
szym niż 14 dni od daty dokonania się obwieszczenia. Z aktami sprawy 
można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział architektury 
i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 w godz. 
7.30-15.00, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi 
na piśmie w Biurze Obsługi interesanta na parterze, w pon.-czw w godz. 
7.00-17.00, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postę-
powania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. 

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

i. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 
10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1474./ oraz 
art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm../ za-
wiadamia, ż e w dniu 2019-11-20, na wniosek Burmistrza Miasta Redy 
z dnia 2019-07-31 (uzupełnionego dnia 2019-10-16) wydano decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa ulicy 12 Marca- ul. Długiej wraz z przebudową 
skrzyżowania ul. 12 Marca z ul. Pucką w Redzie”

na nieruchomościach gruntowych na terenie Miasta Redy określonych 
poniżej:

A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:*
- obr. 02 działki nr ewid.: 204/13, 220/19, 525/2, 525/56 (525/45), 530/3, 
533/3 (533/2), 534/2, 535/9, 535/12, 535/29 (535/20), 535/31 (535/21), 
535/33 (535/22), 536/3

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, 
budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych 
dróg publicznych:*
- obr. 02 działki nr ewid.: 186/13, 186/14, 187/1, 189/1, 204/1, 204/12, 
204/14, 205/1, 525/24, 525/50, 530/5, 530/7, 534/1, 535/8, 536/1, 536/5

* numery w nawiasach oznaczają numery działek przed podziałem 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właści-
we organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, 
zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości 
zapoznania się z decyzją w Starostwie Wejherowskim Wydział archi-
tektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, w pokoju 212 
w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne zastrzeżenia 
i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi interesanta na parterze, w pon.-czw 
w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postę-
powania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz.2204 ze zm.)

Starosta Wejherowski
informuje,

że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, 
www.powiatwejherowski.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl, zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr XVii/2019, dotyczący nieruchomości grun-
towej o powierzchni 0,0200 ha, położonej w gniewinie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargo-
wym, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 183/13.
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ReKlaMa 298/2019/DB

że od dnia 29 listopada 2019  r. na stronie 
Biuletynu informacji Publicznej gminy 
Wejherowo oraz internetowej gminy Wej-
herowo, a także na tablicy ogłoszeń Urzę-
du gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1,  
został wywieszony wykaz dotyczący:
-  nieruchomości przeznaczonej do oddania 
w użyczenie na cel budowy boiska do piłki 
nożnej, dotyczy części działki nr 323/21 
w Bolszewie.
Szczegółowe informacje o nieruchomo-
ściach objętej wykazem można uzyskać 
w Referacie gospodarki nieruchomościami 
i Środowiska, tel. 58 738- 67-51 i 58 677-
97-07.

Wójt gminy Wejherowo
informuje

Do konkursu przystąpiły szkoły muzycz-
ne z regionu Polski Północnej. Wykonania 
młodych pianistów oceniane były przez jury 
w składzie: Małgorzata Stożyńska, Paweł Gaj-
dzis oraz przewodniczący dr hab. Paweł Rydel 
z Akademii Muzycznej w Gdańsku.

- Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, 
a wszystkim uczniom gratuluję i życzę ko-
lejnych muzycznych sukcesów – powiedział 
przewodniczący komiskji konkursowej dr hab. 
Paweł Rydel.

W pierwszej grupie zwyciężył Józef Weso-
łowski z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 

w Gdańsku, drugie – Hubert Guzowski z So-
pockiej Szkoły Muzycznej I stopnia, a trzecie 
– Mikołaj Kłaput ze Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Gdańsku Wrzeszczu. Wyróżnienie przy-
znano Annie Dybowskiej z Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Wejherowie.

W drugiej grupie pierwsze miejsce przy-
znano Annie Bączek z Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Gdańsku, drugie 
miejsce zajęła Agata Sulborska z Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Wejherowie 
oraz Marcin Olewniczak z Zespołu Państwo-
wych Szkół Muzycznych w Elblągu, a trzecie 

- Zofia Sulej z Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Gdańsku. Wyróżnienia otrzy-
mali: Oliwia Niemczuk z Państwowej Szko-
ły Muzycznej w Tczewie i Dawid Schroeder 
z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Starogardzie Gdańskim.

Nagrody wyróżnionym wręczał m.in. Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa, a Dorota Muża-Szlas, dyrektor 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wej-
herowie, organizator konkursu, pogratulowała 
wszytkim występującym młodym pianistom. 

/raf/

Muzyka krajów 
nadbałtyckich

WejheroWo | Po raz czternasty w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Wejherowie odbył się 
konkurs pianistyczny pod hasłem „Muzyka Krajów Nadbałtyckich”.
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Wyślij sMs, nadaj ogłoszeniu kategorię - EXP.PDP. i wprowadź treść ogłoszenia!

ogłoszenie wyślij pod 
numer:szukasz pracownika?  79657

Dodatek 
Zdrowie&Uroda

Szukaj już

13 grudnia

Więcej informacji:
Danuta Bieszke

tel: 660 731 138

To będzie z pewnością wy-
jątkowy i pełen emocji kon-
cert. Już 14 grudnia w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przed publiczno-
ścią wystąpi znana artystka 
polskiej sceny muzycznej – 
Anna Wyszkoni. 
„Kolędy Wielkie” (bo taki 
tytuł nosi koncert) zorganizowany zostanie tego dnia 
dwukrotnie. Pierwszy rozpocznie się o godz. 16.00, nato-
miast drugi o godz. 18.30. 
Bilety w cenie 40 zł oraz specjalne bilety w cenie 20 zł 
dla posiadaczy Rumskiej Karty Seniora oraz Rumskiej 
aSprzedaż już się rozpoczęła, chętni powinni się pospie-
szyć, ponieważ ich liczba jest ograniczona, a organizatorzy 
spodziewają się dużej frekwencji. Podwójny bilet można też 
wygrać w konkursie, który zostanie w najbliższy weekend 
ogłoszony na naszym portalu GWE24.pl.  /raf/

anna wyszkoni 
zaśpiewa kolęDy
rumia | najpiękniejsze kolędy w wykonaniu anny 
wyszkoni.
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Jak poinformował prowadzący 
posiedzenie szef Inspektoratu Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego Andrzej Fedoruk, ukazało 
się Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Wejherowa w sprawie powołania 
Miejskiego Zespołu Koordynacyjne-

go ds. Akcji Zimowej.
Zespołowi przewodniczy Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
miasta, a jej zastępcą jest Stanisław 
Brzozowski, kierownik Wydziału 
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska UM w Wej-

herowie. Pełnomocnikami przewod-
niczącej są Jarosław Jędrzejewski 
– ds. wykonawstwa i Zenon Hinca 
– ds. organizacyjno-technicznych. 
Ponadto w skład zespołu wchodzą: 
Andrzej Fedoruk, Leszek Miś, Cze-
sław Kordel, kom. Marek Koniewski, 

Karol Gajczewski, Jerzy Wyczyński 
i Andrzej Lisakowski.
W trakcie posiedzenia przedstawi-
ciele zarządów dróg odpowiedzial-
nych za odśnieżanie i utrzymanie 
przejezdności dróg w Wejherowie 
na drogach wojewódzkich, po-
wiatowych i miejskich zapewnili 
o wykonaniu przygotowań do zimy 
i gotowości do akcji zimowej. Pod-
kreślono, aby w razie wystąpienia 
opadów śniegu bądź oblodzeń na 
drogach, szczególną uwagę zwrócić 
na dojazd do szpitala. Zaapelowano 
również, aby w okresie jesienno 
zimowym podczas wyjazdów samo-
chodem korzystać z map zarządów 
drogowych informujących o stanie 
i przejezdności dróg.
W trakcie posiedzenia zastępca 
komendanta powiatowego PSP st. 
bryg. Grzegorz Kmiecik przedsta-
wił informację na temat pożarów 
w mieszkaniach i zatruć tlenkiem 
węgla. Każdego roku ma miejsce 
ponad 140 tys. pożarów, w trakcie 

których ginie 500 ofiar, w tym 400 
w domach. Na terenie powiatu co 
drugi, trzeci pożar powstaje w do-
mach. Z 314 pożarów jakie miały 
miejsce w naszym powiecie 140 
wybuchło w budynkach mieszkal-
nych – poszkodowanych było 30 
osób. Warto wiedzieć, że najwię-
cej pożarów ma miejsce w nocy, 
najwięcej ofiar ginie przed przyby-
ciem straży pożarnej, a największe 
zagrożenie życia stwarza toksyczny 
dym. Komendant przekonywał, że 
w domach ogrzewanych piecami 
gazem niezbędne są czujki gazowe 
i zaprezentował kilka egzemplarzy 
czujników. Uczulił też na zakładanie 
w nich dobrych baterii zasilających 
przed każdym sezonem grzewczym. 
Zachęcał także do posiadania gaśnic 
proszkowych i koców popoż. Przy-
pomniał również numery telefonów 
alarmowych: 998 – do straży pożar-
nej (na który należy dzwonić w razie 
pożaru) oraz telefon alarmowy 112.
/UMW/

Pomorskie – razem tworzymy 
dobre miejsca pracy

Stworzenie dobrego miejsca pracy nie musi 
się wiązać z wysokimi kosztami. Czasem wy-
starczy pomysł i dobra wola, żeby poprawić 
atrakcyjność warunków zatrudnienia. Ta idea 
była inspiracją do spotkań z pomorskimi pra-
codawcami w całym regionie i wspólnego dia-
logu o wartości dobrych miejscach pracy. Cykl 
„Pomorskie. Dobre miejsca pracy” rozpoczął 
się w kwietniu w Kartuzach, zakończył się 19 
listopada w Gdyni.

Przez cały rok spotykaliśmy się z pomorskimi 
przedsiębiorcami w różnych powiatach, by dys-
kutować o wyzwaniach, jakie stawia przed nimi 
nowoczesny rynek pracy: jak przyciągać pra-
cowników, dbać o kadrę, podnosić jej kwalifi-
kacje i wydłużać aktywność zawodową – mówi 
Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Gdańsku.

pomorscy pracoDawcy 
chcą oferować 
Dobre miejsca pracy

– Partnerstwo z pracodawcami i dialog z nimi 
dotyczący tworzenia dobrych miejsc pracy to 
ważne zadanie dla Samorządu. Zwiększenie 
liczby dobrych miejsc pracy wiąże się zarówno 
ze wspieraniem rozwoju działających już firm 
lokalnych, jak i zachęcaniem podmiotów ze-
wnętrznych  do inwestowania w naszym regio-
nie – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.

Wydłużanie aktywności zawodowej, rozwój 
i kwalifikacje pracowników, różnorodność kul-
turowa oraz work life balance – to tematy po-
ruszane podczas spotkań z przedsiębiorcami. 
Wzięło w nich udział blisko 300 pracodawców, 
w dziesięciu lokalizacjach w całym wojewódz-

twie: Kartuzach, Gdańsku (trzy spotkania), 
Bytowie, Kościerzynie, Słupsku, Człuchowie, 
Nowym Dworze Gdańskim oraz Gdyni. Part-
nerami akcji były powiatowe urzędy pracy, 
BCC Loża Gdańska oraz Politechnika Gdańska. 
Niektóre ze spotkań przybierały formę więk-
szych wydarzeń, inne miały bardziej kameralny 
charakter. W każdym jednak udział brali lokal-
ni przedsiębiorcy, którzy wspólnie z nami i na-
szymi partnerami z powiatów zastanawiali się, 
jak wyglądają dobre miejsca pracy z perspekty-
wy pracodawcy i pracownika. W spotkaniach 
uczestniczyli również eksperci z branży HR, 

specjaliści od ergonomii oraz różnorodności 
kulturowej.

bo luDzie tworzą 
firmę…

To od kompetencji i umie-
jętności pracowników zależy 
sukces niejednego przedsię-
biorstwa. Dlatego nie tylko 
pensja wypłacana w terminie, 
ale też wiele innych czynni-
ków powoduje, że pracujemy 
z zaangażowaniem i większą 
przyjemnością. Na pewno 
zaliczają się do nich dbałość 
o zdrowie i rozwój pracowni-
ka, wzajemny szacunek i zro-
zumienie w firmie, dostrzeże-
nie i docenienie różnorodności. 
Pracodawcy, którzy zdają sobie 
sprawę z tych czynników i biorą 
je pod uwagę, tworząc miejsca pracy 
w swoich firmach, mają szansę na przy-
ciągnięcie specjalistów i ludzi z pomysłami, 

a co za tym idzie – dbają nie tylko o swój rozwój, 
ale i o wzrost gospodarczy regionu.

Więcej informacji o działaniach 
Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Gdańsku 
oraz pomorskim rynku pracy: 
wup.gdansk.pl 
oraz porp.pl

Pomorze | Blisko 300 pracodawców wzięło udział w tegorocznej inicjatywie „Pomorskie. Dobre miejsca pracy” organizowanej przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego. To pracodawcy budują kadrę potrzebną naszemu regionowi, aby mógł się rozwijać, 
dlatego tak ważne jest wspieranie ich w tym działaniu.

stolica powiatu jest przygotowana Do zimy
wejherowo | miejski zespół zarządzania kryzysowego w wejherowie na posiedzeniu rozmawiał 
o przygotowaniach do zimy. urządnicy zapewniają, że wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. 

fot. UM Wejherowo
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koniec z chomikowaniem
W ramach mikołajkowego wydarze-

nia, które odbyło się 23 listopada w hali 
MOSiR, nie zabrakło ani wystawców, 
ani potencjalnych klientów, ani do-
datkowych atrakcji. Głównym celem 
akcji, organizowanej przez rumskie 
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, jest 
umożliwienie mieszkańcom sprzedaży, 
wymiany oraz zakupu przedmiotów, 
które zalegają w szafach, szufladach, 
piwnicach czy na strychach. 

– Mieliśmy ponad 120 wystawców, 
czyli mieszkańców proponujących swoje 
skarby. Byli też rękodzielnicy, usługo-
dawcy, cała strefa dla rodzin, strefa do-

broczynna, mnóstwo zajęć i warsztatów 
dla dzieci, a także Święty Mikołaj i Olaf 
z Krainy Lodu – wymienia Małgorzata 
Klawiter-Piwowarska, prezes Stowa-
rzyszenia Ludzi Aktywnych.

naturalnie pomysłowi
Ponowne wprowadzanie do obiegu 

używanych przedmiotów nie jest jednak 
jedynym celem „Rumskiej Szafy Otwar-
tej”. Organizatorzy chcą nie tylko dbać 
o środowisko naturalne, ale też integro-
wać rumian oraz propagować przedsię-
biorczość. W tym celu przeprowadzone 
zostało szkolenie pt. „Jak stworzyć sklep, 
którzy pokochają klienci?”. Podczas 

warsztatów chętni mogli zaczerpnąć 
wiedzy o biznesie stacjonarnym oraz in-
ternetowym, a także o technikach sprze-
daży i obsługi klienta.

– Mam nadzieję, że wszystkim się 
podobało. Ogromnie dziękuję osobom 
zaangażowanym w organizację wy-
darzenia i jednocześnie zapraszam 

mieszkańców, by dołączali do naszego 
stowarzyszenia. Pamiętajcie, że razem 
możemy jeszcze więcej – podsumowuje 
Małgorzata Klawiter-Piwowarska.

ReKlaMa U/2019/PR

Mikołajkowe wietrzenie szaf w Rumi
rumia | Ubrania, zabawki, sprzęt sportowy, rękodzieło czy 
artykuły gospodarstwa domowego – wszystko to zmieniało 
właścicieli podczas mikołajkowej „Rumskiej Szafy Otwartej”.
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DzieŃ seniora 
w miejskiej bibliotece
wejherowo | październik i listopad są miesiącami, 
w których odbywa się najwięcej wydarzeń w całości 
poświęconych tematyce seniorów.

O najstarszych nie zapomniała również Miejska Biblio-
teka Publiczna w Wejherowie i - jak zwykle - przygo-
towała szereg atrakcji dla mieszkańców Wejherowa 
z okazji Dnia Seniora.
Wydarzenie rozpoczęło się od występu artystycznego 
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie. 
Następnie odbyły się warsztaty plastyczne podczas 
których seniorzy tworzyli m.in. kartki świąteczne. 
Każdy chętny mógł zasięgnąć też porad zielarskich, 
których udzielał lokalny fitoterapeuta, Michał Konkel. 
W trakcie wydarzenia do dyspozycji seniorów były 
również punkty konsultacyjne słuchaczy Powiatowego 
Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie.
- Już od kilku lat w listopadzie organizujemy Dzień Seniora, 
podczas którego możemy wspólnie świętować z naszymi 
czytelnikami, seniorami - mówi Ewelina Magdziarczyk-Ple-
banek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. - W naszej 
bibliotece stanowią oni jedną z najaktywniejszych grup. 
Wydarzenie to jednak przygotowujemy z myślą nie tylko 
o nich, ale również o członkach Stowarzyszenia Wejhe-
rowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podopiecznych 
wejherowskich domów pomocy społecznej, jak i wszystkich 
najstarszych mieszkańcach naszego miasta – dodaje.
Całodniową imprezę zwieńczył spektakl pt. „Ostat-
nia bezludna wyspa” w wykonaniu grupy teatralnej 
„Srebrna Nitka” ze Stowarzyszenia Wejherowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego prapremiera 
odbyła się latem w Chojnicach podczas Pomorskiego 
Dnia Aktywnego Seniora.
Przedstawienie oglądał także zastępca prezydenta 
Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz, który na zakończe-
nie wydarzenia pogratulował grupie teatralnej „Srebrna 
Nitka” kolejnego znakomitego spektaklu, wręczając 
kwiaty Bognie Zubrzyckiej.
/UMW/

fot. UM Wejherowo
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Uczniowie nagrali płytę po kaszubsku
Gm. GnieWino | Trzy piosenki w języku kaszubskim, śpiewane przez uczniów, znalazły się na nagranej niedawno płycie.

Należący do szkolnego chóru ucznio-
wie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Kostkowie oraz Państwowej Szkoły 
Muzycznej I St. w Wejherowie, przygo-
towani przez Dorotę Mużę– Szlas, nagra-
li w listyopadzie na płytę trzy piosenki 
w języku kaszubskim: „Knëpelk”, „Brifka” 
i „Délokùlôk”.

Praca nad utworami objęła 8 spotkań. 
Rozpoczęła się już we wrześniu, ale trwała 
aż do połowy listopada, gdyż do dyspozy-
cji była tylko jedna godzina zajęć chóru 
w tygodniu,. A pracy było dużo. Najwięk-
szy problem stanowił język kaszubski. 

Nie wszyscy uczą się go w szkole, więc 
wymowa pochłaniała dużo czasu. Trud-
ność stanowiła także dykcja oraz równe 
rozpoczynanie i kończenie słów. Tylko 
cierpliwość, pokora i wielokrotne powta-
rzanie poszczególnych fragmentów, mo-
gły przynieść pozytywny efekt. Uczniowie 
wiedzieli, że za tą żmudną i rzetelną pracę 
czeka ich niecodzienna nagroda – nagra-
nie piosenek na płytę.

Marzenia chórzystów ziściły się. Na-
grania rozpoczęli w środę 13 listopada 
w studio zaaranżowanym w klasie lekcyj-

nej. Fachową obsługę zapewnił Tadeusz 
Korthals – właściciel NORTH STUDIO 
w Swarzewie. Obecny był także Tomasz 
Fopke – dyrektor Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wej-
herowie (który czuwał nad prawidłową 
wymową) i nauczycielka prowadząca chór 
– Dorota Muża – Szlas. 

Pomimo dużej ilości czasu poświęco-
nego nauce piosenek, nagranie koszto-
wało młodych artystów sporo wysiłku. 
Zadanie okazało się trudniejsze, niż sobie 
wyobrażali. Ale udało się. Zdobyli kolej-

ne doświadczenie, przeżyli nową przygo-
dę i osiągnęli wyznaczony cel – piosenki 
w ich wykonaniu znajdą się na płycie. 

W nagraniach udział wzięli: Nadia Bach, 
Olaf Bach, Julia Browarczyk, Julia Caruk, 
Julia Cichocka, Jakub Cichocki, Martyna 
Tarkowska, Natalia Drzeżdżon, Karolina 
Galuhn, Agata Gorczycka, Konrad Ja-
błoński, Martyna Kaizer, Hanna Klebba, 
Zuzanna Kowalczyk, Paulina Lawer, Da-
nuta Marzejon, Martyna Munch, Mikołaj 
Pukszta, Beniamin Siewniak i Julia Szur.

Piosenki nagrywane przez uczniów Ze-

społu Szkolno – Przedszkolnego w Kost-
kowie pochodzą ze śpiewnika i płyty pt. 
„ Zamalënił sã mak. Piosenki kaszubskie 
dla dzieci”. Zostaną one wydane jeszcze 
w bieżącym roku. 

Pomysłodawcą, koordynatorem projek-
tu, a także autorem tekstów jest Tomasz 
Fopke. Muzykę napisali: Weronika Kor-
thals - Tartas, Dorota Muża – Szlas, Jerzy 
Stachurski oraz Tomasz Fopke. Aranżacje 
przygotował Ryszard Borysionek, a wyko-
nali je nauczyciele i uczniowie Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. w Wejherowie. 
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Teatr opanował Redę
reda | Podczas tego wydarzenia było bardzo twórczo i kreatywnie. W Redzie już po raz 
osiemnasty zorganizowany został Powiatowy Przegląd Teatralny. 

Powiatowy Przegląd Teatralny ma już 
w Redzie pewną tradycję. Tegoroczna 
edycja była już 18. z kolei, w związku 
z czym za dwa lata zorganizowany zosta-
nie jubileusz. Tym razem organizatorzy 
wydarzenia oddali scenę młodym arty-
stom 23 listopada.

W trakcie Przeglądu jury w składzie: 
Magda Smuk (przewodnicząca), Mikołaj 
Ostrowski i Wojciech Jaworski, oceniało 
występy młodych i dorosłych artystów 
pod kątem pomysłu, wykonania, aranża-
cji, charakteryzacji, gry aktorskiej, mimiki 
oraz nieszablonowości.

Najwyżej oceniony został monodram 
Malwiny Tkaczyk z Gdańska pt. „Stara 
panna z kotem”. W przypadku spektakli 
wygrała „Baśń o rycerzu bez konia”, którą 
na scenie zaprezentowała grupa Bambo ze 
Szkoły Podstawowej nr 10 z Rumi.
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jarmark rękoDzieła 
rumia | ręcznie wykonane ozdoby, świąteczne dekora-
cja do domu oraz smakołyki z różnych zakątków świata 
można nabyć na listopadowym jarmarku.

Na trwającej od środy listopadowej edycji jarmarku 
odwiedzający Port Rumia Centrum Handlowe Auchan 
znajdą rękodzieło artystyczne, w tym dekoracje do 
domu oraz ozdoby świąteczne. Na stoiskach można 
znaleźć także wiele innych przedmiotów: biżuterię, 
ceramikę, drewniane drobiazgi oraz tekstylia, w tym 
ubrania dziecięce, pościele oraz maskotki. 
Nie zabrakło – wzorem lat ubiegłych - produktów 
spożywczych, w tym smakołyków z różnych zakątków 
świata oraz tradycyjnej, polskiej żywności. Goście 
mogą zaopatrzyć się w takie specjały, jak wędliny, 
sery, pieczywo, miody, kawę czy słodycze. 
Jarmark odbędzie się 27 do 30 listopada w Por-
cie Rumia Centrum Handlowym Auchan przy ulicy 
Grunwaldzkiej 108 w Rumi. Stanowiska w pasażu będą 
dostępne w godzinach otwarcia galerii. Wstęp wolny!
/raf/

fot. Mat. pras.

wyniki przeglądu:
Monodram: 
I miejsce: Malwina Tkaczyk, monodram „Stara panna z kotem”
II miejsce: Mikołaj Obszyński, monodram
„Rozbite kawałki lustra”

spektakl:
I miejsce: grupa Bambo, spektakl „Baśń o rycerzu bez konia”
II miejsce: grupa Alebabki, spektakl „Zaświaty”
III miejsce: grupa Amator 2, spektakl „Za ósmą górą”
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satyryczny konkurs
gniewino | stolem wędruje do starogardu gdańskiego. 

Zakończyła się tegoroczna XV edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Satyrycznego o Statuetkę Stolema. Jury Kon-
kursu w składzie: Mirosław Odyniecki – przewodniczący, 
Wioletta Majer-Szreder i Tomasz Fopke – członkowie, po 
zapoznaniu się ze 144 zestawami utworów satyrycznych 
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
Nagrody:
I – nagroda w wys. 1 tys. zł i statuetka „Stolema”: Łukasz 
Mecka – godło „Sir Świętoszek Nożycoręki”, Starogard 
Gdański, za „Polskie realia, czyli absurd śmiertelny”
II – nagroda w wys. 700 zł : Łukasz Dukowicz – godło 
– „275143”, Piotrków Trybunalski za „Nie taki człowiek 
straszny”
III – nagroda w wys. 300 zł: Juliusz Chimiak – godło „Ku-
buś”, Wieliczka, za „Fraszki o politykach”
Wyróżnienia - 100 zł: Danuta Urbańska – godło „Delta”, 
Warszawa, za „Mój Orfeusz”; Janusz Pliszka – godło 
„Fistaszek”, Głogów, za zestaw „Fraszki Fistaszka”; Andrzej 
Lewko – godło „Gerydon”, Białystok, za „O paniach lekkich 
obyczajów”; Stanisław Wasilewski – godło „Przystojniak 
Morgan”, Żyrardów, za zestaw fraszek. 
Ponadto jury postanowiło wyróżniające się utwory opu-
blikować w „Almanachu pokonkursowym”: Grażyna Antas 
– godło „Grant”, Gdynia; Alicja Bolińska – godło „ABE465”, 
Nowinka; Tadeusz Charmuszko – godło „Drzazga”, Suwałki; 
Anna Dziedzic – godło „Nisza”, Kraków; Piotr Krupiński – go-
dło „ALPEN GOLD”, Warszawa; Henryk Liszkiewicz – godło 
„Misiek”, Piła; Jacek Łodyga -  godło „Witalis99”, Kraków; 
Zbigniew Marten – godło „Mikesz”, Górki Małe; Wojtek Olek-
siewicz – godło „OROBOROS”, Katarzynów; Zbigniew Pikula 
– godło „Izbica”, Bogucice; Wacław Płonka – godło „Śmiesz-
ko”, Alwernia; Paweł Tymirski – godło „SLASH”, Warszawa; 
Aleksandra Zielińska – godło „ALOA”, Kraków; Grzegorz Żak 
– godło „Zapomniał”, Studniska Dolne.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w sobotę 7 
grudnia podczas „Gali Satyry” w Centrum Kultury Sportu 
Turystyki i Bibliotece w Gniewinie.
(Mirody)

ReKlaMa U/2019/PR ReKlaMa U/2019/PR

Poznali historię żołnierzy 
walczących o Rumię
rumia | Stację Kultura odwiedziło kilkadziesiąt osób chcących poznać przebieg drugowojennych 
walk o Białą Rzekę. O losach obrońców Rumi oraz tutejszych mieszkańców opowiadał Darek 
Rybacki, pasjonat historii i twórca serialu dokumentalnego „Śladami dawnej Rumi”.

a więc wojna…
W sobotę 9 września 1939 roku do granic dzi-

siejszej Rumi dotarła 207. dywizja Landwehry. 
Wkraczającym na polskie ziemie niemieckim 
wojskom jako pierwsza stawiła opór Wejhe-
rowska Ochotnicza Kompania Harcerska, któ-
ra broniła wyznaczonej okolicy przez niemal 
cały dzień. Okazją do poznania tej nieznanej 
szerokiemu gronu historii było odbywające się 
w piątkowy wieczór (22 listopada) spotkanie. 

– Harcerze od wczesnych godzin porannych 
przygotowywali się do obrony. Tworzono stano-
wiska ogniowe, kopano płytkie rowy, a kwatery 
wzmacniano kamieniami, cegłami, belkami, zie-
mią czy szczapami drewnianymi. W ten sposób 
w kilka godzin stworzono prowizoryczne umoc-
nienia na całej długości Białej Rzeki – opowia-
dał Darek Rybacki, pasjonat historii. 

informacje z pierwszej ręki
Autor prelekcji zaprezentował słuchaczom 

nieznane dotąd fragmenty wspomnień Pawła 
Szefki, żołnierza Wejherowskiej Ochotniczej 
Kompanii Harcerskiej. Chętni mogli także za-
dawać pytania, przez co tematyka spotkania 
została znacznie wzbogacona.

– Dziękuję wszystkim za przybycie. Udało się 

wypełnić bibliotekę po brzegi, co tylko motywuje 
mnie do dalszej pracy i poszukiwań – podsumo-
wał Darek Rybacki. 

Więcej informacji na temat walk o Białą Rze-

kę można znaleźć w 17. odcinku serialu „Śla-
dami dawnej Rumi”, który jest dostępny w ser-
wisie YouTube  na oficjalnym kanale urzędu 
miasta – Miasto Rumia. 
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lub wyślij email:

d.bieszke@expressy.pl

skuteczna
reklama
z

Zadzwoń:

660 731 138

profesjonalna fotografia oko-
licznościowa: śluby, wesela, sesje 
plenerowe, chrzty, komunie, tel. 697 
442 013

TOWARZYSKIE

wDowa pozna Pana od 65 do 70
lat: bez nałogów, niezależnego finan-
sowo i mieszkaniowo, zmotoryzowa-
nego. Na SMS nie odpowiadam, tel. 
881 237 164

RÓŻNE

sprzeDam drewno opałowe, ga-
łęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, tel. 729 
888 783

Drewno opałowe buk, sosna i gałę-
ziówka, porąbane, ułożone, możliwy 
transport, tel. 506 250 477

słoma w balotach 120x150 siano, 
słoma w kostkach z magazynu, moż-
liwość transportu, tel. 506 250 477

ziemniaki, odpady, 30 groszy, Sze-
mud, tel. 510 751 837

słoma 120x120, sucha, 50 zł, tel. 510 
751 837
prasa Ferguson, duży podbieracz, 

NIERUCHOMOŚCI

sprzeDam

jastrzębia góra ładne m., 2 po-
koje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
po remoncie 238 000, tel. 505 454 
919

sprzeDam 2 działki budowlane 
Kębłowo Nowowiejskie 3 km od Lę-
borka, 1033 m, cena 45 000, tel. 602 
306 210

poszukuję wynająć

wynajmę

wynajmę niedrogo garaż z działką 
o pow. 616 m2, Reda, 12 Marca, tel. 
602 306 210

pokój do wynajęcia, Rumia, tel. 694 
642 709

kupię

kupię mieszkanie za gotówkę, 
w Trójmieście, do remontu, zadłużo-
ne, tel. 572 48 55 29

kupię mieszkanie, zadłużone, z ko-
mornikiem, do remontu, z lokatorem, 
szybka gotówka, tel. 791 715 131

OGŁOSZENIA Nadaj drobne ogłoszenie SMSem już od 2 zł

WYKAZ KATEGORII:

na nr 79567 (9 zł + VAT)

TOWaRZYSKie: EXP.TOW.

DaM PRaCĘ: EXP.PDP.

USłUgi: EXP.USL.

na nr 72051 (2 zł + VAT)

nieRUCHOMOŚCi 
SPRZeDaM:

EXP.NSP.
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MOTORYZaCJa KUPiĘ: EXP.MKU.
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Napisz ogłoszenie!

MOTORYZACJA

sprzeDam

skup, złomowanie, kasacja aut, po-
moc drogowa, tel. 789 345 593

Volkswagen Polo 1,4 1998 r., stan 
bardzo dobry, przegląd ma, tanio sprze-
dam, tel. 58 672 34 13, 501 549 579

kupię

kupię Piaggio Vespa LX 125/150 cm, 
używany, z salonu, 3-7 l, Tczew, tel. 
574 797 077

kupię Honda CB450S/500, BMW 
F800ST, Tczew, tel. 574 797 077

inne

EDUKACJA

lekcje dodatkowe z fizyki i chemii, 
w tym zadania oraz matematyka, na-
uczyciel emeryt, Wejherowo, tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

sprzeDam komputer, dysk 120 GB, 
klawiatura Vobis, monitor LCD TV Sam-
sung z pilotem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

usługi dekarsko – ciesielskie, tel. 
697 753 504

opakowania jednorazowe, tel. 501 
175 330

kotłownie, instalacje, wod-kan, 
gazowe, pompy ciepła, całe Trójmia-
sto i okolice, tel. 601 677 964
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tel. 58 736 33 22

2500 zł, tel. 506 250 477

sprzeDam lodówkę z zamrażarką 
w dobrym stanie, wys. 125, szer. 60 
cm, cena 310 zł, Sierakowice, tel. 790 
290 835

sprzeDam wędki, spinningi, daiwy, 
lexa i seahunter, Mikaido, Siacario, 
cena 120 zł/szt., lub 300 zł za 3 węd-
ki, tel. 516 603 723

sprzeDam tapczan młodzieżowy 
b.dobry stan, 80x185, niebieski, 450 
zł, tel. 507 486 424
złota rączka, drobne naprawy, 

sprzątanie obejścia, piwnic, trans-
port, prace w ogrodzie, okolice Lu 
zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

sprzeDam lodówkę, dwudrzwiową, 
typ daewoo, cena do uzgodnienia, 
stan idealny, tel. 885 557 151, tel. 58 
714 41 54

sprzeDam materac rehabilitacyjny, 
grzejnik z lampą karbonową, moc. 
900 W, nowa, tel. 502 647 767

sprzeDam szafę 2-drzwiową, na 
obuwie i kurtki, 135x135, brązowa, 
bardzo tanio, tel. 517 782 024

sprzeDam grobowiec w Pierwo-
szynie, 4 osobowy, tel. 607 291 564

ReKlaMa 32/2019/Rl

wyDzierżawię

nieuzbrojoną działkę 
na ul. Słowińców 
w Wejherowie - 
powierzchnia 800 m2

tel. 793-600-155

sprzeDam
woski/tarty
YANKEE CANDLE,
różne zapachy, duży 
wybór, cena 8 zł/szt.
Wejherowo,
tel. 660 731 138

/gwe24odwiedź i polub nasz fanpage!
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A niedzielni przeciwnicy Gryfa nie grzeszą 
znakomitymi rezultatami. Kibice popularnej 
„Stalówki” musieli czekać aż do 6. serii gier 
na pierwsze punkty w sezonie 2019/20. 
Piłkarze ze Stalowej Woli zwyciężyli 
wówczas z Olimpią Elbląg w meczu 
wyjazdowym. Od tamtego momentu 
gra najbliższych rywali Gryfa wygląda 
w kratkę. O zmiennym szczęściu najlepiej 
świadczą ostatnie wyniki. W 5. ostatnich 
kolejkach piłkarzom Stali udało się wygrać 
dwukrotnie – zanotowali przy tym aż 3 
porażki. Można żartobliwie określić ich 

rezultaty „bezkompromisowymi”, choć 
styl w jakim poruszają się po boisku jest 
znacznie bardziej asekuracyjny. W jakich 
aspektach należy szukać atutów Gryfa? To 
przede wszystkim bramkostrzelny duet – 
Majewski oraz Hebel. Ofensywni gracze 
z Wejherowa zdobyli w obecnym sezonie 
łącznie 9 goli. To 75% wszystkich zdobytych 
bramek w sezonie 2019/20. Owe statystyki 
świadczą o ogromnym potencjale pierwszej 
linii Żółto-Czarnych. Tu rodzi się pytanie – 
jak wykrzesać ów potencjał?
Biorąc pod uwagę metody wdrażane 

przez Łukasza Kowalskiego możemy 
przypuszczać, że Gryf pozwoli pograć piłką 
swoim najbliższym przeciwnikom. Ostatnie 
porażki zawodników ze Wzgórza Wolności 
były co prawda sromotne w skutkach, ale 
ambicji i woli walki odmówić piłkarzom 
Gryfa nie sposób. Istotne znaczenie dla 
losów niedzielnego pojedynku mają 
również pozycje obu teamów w tabeli. 
Gryf z dorobkiem 10 oczek znajduje się 
na 17. - przedostatnim miejscu, zaś Stal 
plasuje się tuż przed Żółto-Czarnymi, 
choć jej punktacja jest bardziej okazała 
i wynosi 19 oczek.  Gdzie szukać słabych 
punktów w drużynie Stali? Największym 
mankamentem pozostaje blok defensywny. 
Zawodnicy z Podkarpacia w 19. meczach 
stracili aż 32 bramki. W tej klasyfikacji 
gorsza jest wyłącznie Legionovia Legionowo 
(37 straconych goli) oraz… Gryf z 38 
straconymi bramkami. W pierwszej linii 
również brakuje wyraźnego lidera. Ciężar 
zdobywania goli biorą na siebie najczęściej 
pomocnicy. Kogo należy się obawiać? 
Najlepszym snajperem Stali pozostaje 
Robert Dadok, który w tym sezonie zdobył 
6 bramek. Dwa gole mniej zanotował 
Michał Fidziukiewicz. Żaden z tych 
piłkarzy nie znalazł drogi do bramki Gryfa 
w minionej rundzie. Kilka miesięcy temu na 
murowanie IZO Areny padł bezbramkowy 
remis. Jak będzie tym razem? O tym 
przekonamy się w najbliższą niedzielę - 1 
grudnia. Pierwszy gwizdek sędziego równo 
o godzinie 13.00.

Czy nastąpi przełamanie?
ii LiGa | Niedzielne popołudnie na Wzgórzu Wolności będzie  znakomitą okazją do przerwania 
passy porażek i oderwania się od dna tabeli. Szansa, która pojawia się przed podopiecznymi 
Kowalskiego jest duża, bo rywalem Żółto-Czarnych będzie Stal Stalowa Wola.

Początek meczu w Katowicach okazał się być wymarzony 
dla gospodarzy. Już w 2. minucie spotkania wynik otwo-
rzył Dawid Rogalski – były snajper Gryfa Wejherowo, który 
wykorzystał świetne dogrania Michalskiego i pozostawił bez 
szans Wiesława Ferrę. Podopieczni Rafała Góraka po zdo-
byciu bramki postanowili podejść wyżej i pójść za ciosem. 
Konsekwencją odważnej taktyki stało się zdobycie drugiego 
gola. Tym razem autorem trafienia z 7. minuty okazał się 22-
letni pomocnik Szymon Kiebzak. 
Drugie 45 minut mogło rozpocząć się szczęśliwie dla gości. 
Przy strzale Maksa Hebla golkipera gospodarzy uratował słu-
pek. W kolejnym kwadransie wciąż przeważał GKS Katowice, 
choć defensywna gra podopiecznych Łukasza Kowalskiego 
wyglądała znacznie lepiej niż w pierwszej połowie. Piłkarze 
ze Śląska mieli problemy z przedostaniem się w pole karne 
rywali. Patent na dobrze ustawionych defensorów z Wejhero-
wa znalazł Grzegorz Rogala, który w 60. minucie popisał się 
znakomitym uderzeniem spoza pola karnego. Katem Gryfa 
Wejherowo okazał się w 81. minucie Patryk Szwedzik, który 
pojawił się na boisku zaledwie kilkadziesiąt sekund wcześniej 
zastępując Dawida Rogalskiego. GKS Katowice wygrywa na 
własnym stadionie 4:0 z Gryfem Wejherowo.

truDna lekcja w katowicach
ii LiGa | Po porażce z Widzewem Łódź przyszedł czas na kolejny 
wyjazdowy mecz. Tym razem rywalem Żółto-Czarnych była tak 
jak tydzień temu drużyna z czoła tabeli – GKS Katowice.
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GKS Katowice:
Mrozek – Jędrych, 
Stefanowicz (84. Grychtolik), 
Błąd (C), Michalski (84. 
Wojciechowski), Rogala, 
Gałecki, Kiebzak, Rogalski (79. 
Szwedzik), 
Wroński (72. Tabiś), Dejmek

Gryf Wejherowo: 
Ferra – Gęsior (71. Burkhardt), 
Koprowski, Sikorski, Majewski 
(68. Gabor), Hebel, Goerke 
(78. Sławek), Czychowski (64. 
Baranowski), Szewczyk, Kolus, 
Nowicki
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Nawet temperatura (a było minus 
2 stopnie!) nie odstraszyła amatorów 
biegania, którzy tłumnie stawili się na 
starcie.

Tym razem już po raz drugi Bieg Pokoju 
wszedł w skład Kaszubskiego Grand Prix 
Małego Trójmiasta. Zawodnicy pobiegli 
po bardzo ciekawej, liczącej 5 km leśnej 
trasie, której start został wyznaczony na 
polanie przy karczmie Zochlina. Oprócz 
wszystkich tradycyjnych kategorii orga-
nizatorzy przewidzieli dodatkowo ka-
tegorię OPEN w biegu i  konkurencję 
nordic walking. Zawodnicy otrzymali 
nagrody finansowe ufundowane przez 
Miasto Rumia. Szczególnie wyróżnieni 

mogli się czuć najmłodsi uczestnicy, dla 
których przewidziano specjalne nagro-
dy. Na zziębniętych czekała gorąca kawa, 
herbata i poczęstunek.

W biegu na 5 km zwyciężył Maciej 
Kubiak z Redy z czasem 0:17:55. Drugi 
linię mety przekroczył Michał Czapiński 
z Redy (klub BIKEUP) z czasem 0:18:12, 
a trzeci Paweł Tomeczkowski z Rumi 
z czasem 0:19:19. Najszybszą z pań była 
Joanna Rutkowska z Luzina. Dystans 5 
km pokonała w czasie 0:22:25. 

W biegu Nordic Walking zwyciężył 
Roman Dawidowski z Pucka z czasem 
0:33:16, drugi był Adam Kuźmicz z Go-
ścicina, który trasę przebiegł w czasie 
0:33:18, natomiast trzecie miejsce z cza-
sem 0:34:57 wywalczył Łukasz Jaroń 
z Gdańska. Wśród pań najszybsza była 
Katarzyna Owczarek z Kosakowa z cza-
sem 0:07:21. 

W tym roku bieg cieszył się sporą fre-
kwencją - wzięło w nim udział 550 osób. 

/raf/

Przygotowania do sezonu rozpoczęte

zmierzą się przeDszkolaki
rumia | Olimpiada u Mikołaja – pod taką nazwą zostanie rozegrana 
olimpiada, w której wezmą udział przedszkolaki.

WejheroWo | Rozpoczęły się 
przygotowania zawodników do 
sezonu Strongman 2020.

Strongman Krzysztof Kacnerski 
wraz z początkującymi zawodnikami 
Michałem Reich, Szymonem 
Czerwickim i Jarosławem Lipińskim 
rozpoczęli przygotowania do 
Sezonu Strongman 2020, który 
być może dla niektórych okaże się 
debiutem. Treningi odbywają się 
jak zwykle w Wejherowskim Klubie 
Kulturystycznym i Sportów Siłowych 
Apollo w Wejherowie.

Rozpoczęto od ćwiczeń poprawiają-
cych dynamikę i wytrzymałość, która 
stanowi ważny aspekt tej dyscypliny 
sportowej. 

- Treningi grupowe bardzo motywują 
do działania, ponieważ moim zdaniem 
jeden drugiego napędza czasem wręcz 
do podjęcia ryzyka, które zazwyczaj 
się opłaca, dzięki czemu forma i wyni-
ki rosną - mówi Krzyszof Kacnerski.
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Już XXXV raz pobiegli dla pokoju
WejheroWo | To coroczna, najstarsza impreza biegowa w mieście. XXXV Bieg Pokoju za nami. 
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Interesujesz sIę sportem?
Wyślij zdjęcie swojego ulubionego klubu!

redakcja@expressy.plBędzie to impreza o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym, łączą-
ca sportową rywalizację z dobrą 
zabawą i aktywnym spędzeniem 
wolnego czasu. Jest kontynuacją 
cyklu „Gimnazjalista – Przedszko-
lakowi”, organizowanego przez mło-
dzież i nauczycieli Gimnazjum nr 1 
w Rumi, a obecnie przejęta przez 
Szkołę Podstawową Nr 8 w Rumi  
im. Ks. Stanisława Ormińskiego 
przy współpracy z Miejskim Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji w Rumi. 
Głównym celem jest integracja mło-
dzieży szkolnej z dziećmi w wieku 
przedszkolnym oraz rozwój współ-

pracy pomiędzy Szkołą Podstawową nr 8, jej siódmych i ósmych klas 
a przedszkolami i szkołami podstawowymi w Rumi. Ponadto organizato-
rom zależy też na kształtowaniu u dzieci w wieku przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym cech charakteru – śmiałości, odwagi, wiary we własne siły, 
zaradności, uczciwości, współdziałania w zespole.
Impreza rekreacyjno-sportowa pt. „Olimpiada u Mikołaja” odbędzie 
się w hali widowiskowo- sportowej MOSiR w Rumi już dziś, w piątek, 
w godz. 10.00 – 13.00. 
W imprezie wezmą udział wychowankowie, rumskich przedszkoli i szkół 
podstawowych w wieku sześciu lat i młodsi oraz uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Rumi. Każde dziecko wystartuje we wszyst-
kich konkurencjach sportowych. A tych jest kilka: bieg na 30 m, skok 
w dal z miejsca, skok na „Małysza” – z rozbiegu skok przez gumę na 
zeskok do skoku wzwyż, rzut piłką lekarską 1 kg, bieg slalomem z piłką 
tenisową na patelni na dystansie 20 m, rzut piłkami tenisowymi do celu, 
rzut do kosza, rzut ringo do celu. 
/raf/
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